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08.01.18

Proiect de upgradeuri - închidere an 2017 şi început an 2018

Vă informăm asupra lucrărilor lansate/programate pentru începutul anului 2018.
Data lansării va fi actualizată în funcţie de evoluţia legislaţiei şi publicarea programelor de
declaraţii!
I. hSALAR: Calcul salarii în 2018
• de la 1 ianuarie 2018 intră în vigoare modificări substanţiale la calculul
contribuţiilor, care în mare parte au fost mutate în sarcina salariatului
1.1.

Definitivarea şi raportarea salariilor de bază în Revisal

• trebuie definitivate salariile de bază pentru luna ianuarie, după încheierea procesului
de negociere. Salariul minim aplicabil este 1900 lei. Noile salarii trebuie transmise
prin Revisal în mod excepţional până la 31.03.2018 (art.13 din HG 905/17)
1.2.

Calculul salariilor pentru luna ianuarie

• dacă salariile de bază s-au actualizat în Simulator 2018, acestea se vor prelua pentru
ianuarie cu ocazia upgradeului în curs de elaborare
• se modifică cota de impozitare, deducerile personale
• sunt noutăţi la calculul concediilor medicale
• se modifică obligaţiile şi pentru alte categorii de personal
• constantele aplicabile trebuie actualizate
Upgrade pentru adaptare calcul salarii: 23-29.01.2018, în funcţie de clarificarea unor
aspecte (ex. contribuţii la nivel salar minim pentru contracte cu timp parţial neexceptate)
1.3. Declaraţii
• D112 pe 2018 - nu există la această dată nici sub formă de proiect
• D205 pe anul 2017- probabil se poate utiliza cel pentru 2016, se depune până la
28.02.2018
Upgrade D112: după publicarea programului de verificare D112

II. hMARFA - Split TVA
OG 23/17 a fost modificată substanţial de Legea 275/17.
3.1. Între 1 ianuarie şi 28 februarie
Nu avem utilizatori care aplică opţional split TVA în această perioadă.
Pentru cei care nu aplică, este obligatorie plata defalcată către furnizorii care aplică split
TVA. Cum identificăm un furnizor care aplică split TVA?
Update gratuit pentru listarea firmelor care aplică split TVA din catalogul Firme,
până la 10.01.2018
3.2. După 1 martie
3.2.a. Plata defalcată se va aplica:
o Obligatoriu de cei cu restanţe la TVA la 31.12.17 sau în cursul anului 2018, mai
mari de:
o 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari,
o 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii,
o 5.000 de lei pentru restul contribuabililor
o Cei aflaţi în insolvenţă
o Cei care optează pentru aplicarea mecanismului
Firmele din primele 2 categorii o să apară în Registrul persoanelor care aplică plata
defalcată a TVA de la 1 martie 2018, deci vor aplica mecanismul din ziua următoare.
3.2.b. Ceilalţi plătitori de TVA care nu aplică split TVA au următoarele obligaţii:
- Plata facturilor către aceşti parteneri în 2 conturi, distinct baza şi TVA
Vom livra upgradeuri pentru categoriile de la pct. a. şi b. de mai sus.
Upgrade: până la 20.02.2018

III. hBILANT: Situaţii financiare şi D101 pe anul 2017
• situaţii financiare - există numai un proiect de Ordin
• D101 – nu există nici proiect
Upgrade: - în câteva zile de la publicarea programelor de verificare pentru microentităţi şi
entităţi mici, până la sfârşitul lui februarie pentru entităţi mijlocii şi mari

IV. hCONT - Plan de conturi nou pentru PJ fără scop patrimonial
Persoanele juridice fără scop patrimonial aplică din 2018 o reglementare contabilă nouă Ordinul 3103/2017 (MO 984/17). Planul de conturi s-a modificat substanţial.
Vom livra un upgrade de traducere a soldurilor de la începutul anului, cu preluarea
conturilor analitice corespunzătoare.
Upgrade: în cursul lunii februarie.

